2011. gada 10. novembra domes sēdē:

Nolēma piedalīties kā partneriem biedrības „Attīstības centrs „Naktsvijoles” izstrādātajā
starptautiskajā projektā „Magic Dance” pārrobežu sadarbības programmā.

Nolēma pārskaitīt 105 latus Latvijas Nedzirdīgo savienības Smiltenes reģionālajai
biedrībai pašvaldības iedzīvotāju sociālajai rehabilitācijai un izglītošanai 2012. gadā.

Nolēma piešķirt K.R. vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā Ls 500,00 dēla ārstēšanai.

Dome nolēma turpināt atbalstīt politiski represētos 25. marta, 14. jūnija pasākumos un
politiski represēto salidojumā Ikšķilē, bet nepietiekamu budžeta līdzekļu dēļ neatbalstīja
Latvijas Politiski represēto apvienības ierosinājumu piešķirt vienreizēju pabalstu politiski
represētām personām Latvijas Republikas proklamēšanas dienā.

Izdarīja grozījumus Cesvaines novada pašvaldības 2011.gada budžetā, izdodot saistošos
noteikumus.

Noteica nomas maksu par Cesvaines kultūras nama telpām un aparatūru (zāle – Ls 15
stundā, bez PVN; bārs – Ls 3 stundā, bez PVN; zāle, bārs - Ls 18 stundā, bez PVN; skaņas
aparatūras noma – Ls 10 stundā, bez PVN; gaismas aparatūras noma – Ls 6 stundā, bez PVN).

Saskaņoja Cesvaines vidusskolā īstenoto Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam
programmas paraugam atbilstošu speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem.

Izveidoja pieņemšanas ekspluatācijā komisiju dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai
mazajā Stacijas ielā 5 un biogāzes koģenerācijas 1. kārtai „Slovašēnos”, Cesvaines pagastā.

Piešķīra adreses mājīpašumiem, ražošanas ēkām un neapdzīvojamām telpām, kā arī
mainīja nosaukumus un piešķīra nosaukumus īpašumiem.
Ņemot vērā to, ka novadā ir vairāki īpašumi ar vienādām adresēm, mainīja pašvaldības
dzīvojamajai mājai adresi no „Kaļķenieki” uz „Lielkaļķenieki” un attiecīgi mainīja arī adresi
tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

Piekrita, ka no īpašuma “Celmiņi” un no īpašuma „Vidus Kubas” tiek atdalīta zemes
vienība kā patstāvīgs īpašums, kā arī piekrita sadalīt īpašuma „Celmiņi” pamatgabalu,
izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus jaunveidotajiem īpašumiem.

Atbalstīja nekustamā īpašuma „Aptiekas” īpašnieces piedāvājumu mainīt viņas īpašuma
zemes gabalu ar pašvaldībai piederošu zemes gabalu.

Apstiprināja pašvaldības autobusa BMC PROBUS ar 30 vietām degvielas izlietojuma
pašizmaksu Ls 0,33 par km un autobusa lietošanas pašizmaksu stundā – Ls 2.98;

Apstiprināja pašvaldības autobusa WV Crafter ar 19 vietām degvielas izlietojuma
pašizmaksu Ls 0,16 par km un autobusa lietošanas pašizmaksu stundā – Ls 2.86.

Noteica, ka pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņi un pašvaldības darbinieki ekskursijām
izmantojot pašvaldības autobusus, samaksu par degvielas patēriņu saskaņā ar kalkulāciju veic
domes kasē.

